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VEM Algemene Ledenvergadering 6 februari 2012
Aanwezige bestuursleden:
Ad Kuipers; Marie-Claire Wijnen; Ben Laauwen; Trudy Vosters, Edith Kloppers, Nicolette van Kempen
en Brigitte Dijstelbloem.
Afwezige bestuursleden:
1. Opening vergadering
Ad opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vervolgens vraagt hij even stilte zodat iedereen
Martin van den Broek kan herdenken die onlangs is overleden.
2. Ingekomen stukken
Er zijn bij de secretaris per brief of per email enkele afmeldingen binnengekomen voor de ALV.
3. Notulen algemene ledenvergadering 16 februari 2009
De notulen van vorig jaar zijn goedgekeurd. Er stond één foutje in: er was een jaartal verkeerd vermeld.
4. Jaarverslag secretaris
Ledenaantal behoeft weinig toelichting, er is een lichte stijging t.o.v. vorig jaar. Het is positief dat er nog
steeds groei in zit.
De manegewedstrijden worden voldoende bezocht en met veel plezier.
Het helpersfeest dat gepland stond voor 2011 is begin 2012 gehouden.
Communicatie:
De VEM heeft diverse manieren om kenbaar te maken wat er allemaal voor activiteiten zijn: internet;
Chambrière en een TV scherm in de foyer. Ook twittert de manege! De website wordt momenteel
vernieuwd en zal binnenkort in een nieuwe layout beschikbaar zijn.
Cards en gifts:
Trudy zegt dat afgelopen jaar best veel cards en gifts zijn verzonden. Er waren helaas veel ongevallen
en er zijn drie leden overleden.
5. Jaarverslag penningmeester
Ben licht de overzichten toe.
Bij ‘diverse inkomsten’ is een groot verschil te zien begroting en werkelijke inkomsten. Dit heeft te
maken met achterstallige contributie die is binnengekomen en de rente van de lening aan de SEM over
2010 en 2011 respectievelijk: € 1.135,00 en € 1.192,00.
De werkelijke uitgaven liggen in lijn met de begroting.
De aanschafkosten wijken wel wat af van de begroting dit i.v.m. de aanschaf van twee hindernissen.
Een deel van het geld is gereserveerd voor het lustrum (85 jaar VEM) dat dit jaar op 16 juni gevierd zal
worden.
Yvonne Aarts stelt veel vragen die eigenlijk niet voor de vereniging zijn maar voor de manege.
6. Kascommissie
De kascommissie bestaat uit: Lean Biemans, Corry Zegers (afwezig) en Anja Alink.
Lean voert het woord en heeft als aandachtspunt dat het handig zou zijn om een inventarisatielijst te
maken waarin de eigendommen van de vereniging bijgehouden worden.
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De SHEE boekhouding was niet voorhanden en kon daardoor niet gecontroleerd worden zoals vorig
jaar was verzocht aan de kascommissie..
Ben zal de nieuwe kascommissieleden helpen.
Voorgesteld wordt dat de adverteerders eerder gefactureerd worden.
Lean merkt op dat een voorziening niet negatief moet staan.
Verder zag alles er goed uit en wordt dit ook allemaal goed bijgehouden.
Ad bedankt de kascommissie.
De nieuwe kascommissie voor 2012 bestaat uit: Corry Zegers, Antonio van Tuijl en Jenny van Wouw.
Tevens zal worden uitgezocht of deze kascommissie de SHEE financiën mag controleren.
7. Begroting
De kosten voor de Chambrière worden iets hoger omdat de oplage groter wordt.
Ook de kosten voor evenementen vallen iets hoger uit, omdat we iets meer evenementen hebben dit
jaar.
8. Contributie
De contributie voor 2012/2013 zal niet worden verhoogd.
Voor donateurs is de bijdrage gelijk getrokken met de senioren, dit i.v.m. de wijziging van de statuten
door de KNHS.
9. Chambrière
De samenstelling van de redactie is flink minder geworden, Caroline Hoosemans en Bianca Meijers
blijven lid, maar helaas is er door allerlei omstandigheden afscheid genomen van een aantal
redactieleden.
De kleurenpagina geeft veel meer cachet aan de Chambrière.
Monique van Uden en Saskia Soetendaal gaan assisteren, maar meer assistentie is natuurlijk gewenst.
Iedereen is van harte uitgenodigd om stukjes voor de Chambrière te schrijven.
Er is nog steeds heel veel belangstelling voor de Chambrière als blad!
10. Activiteitencommissie
Marie-Claire vertelt dat Saskia Soetendaal lid is geworden van de activiteitencommissie. Verder is de
samenstelling hetzelfde gebleven.
Er zijn weer diverse activiteiten gepland voor komend seizoen.
Op 16 juni zal het 85 jarig bestaan van de VEM gevierd worden. Deze dag zal bestaan uit een
showprogramma, een reünie en een feestavond.
Ad vermelt terloops dat de volgende slipjacht begin 2013 zal plaats vinden.
11. SHEE
Er zijn afgelopen seizoen 7 wedstrijden georganiseerd en deze zijn goed verlopen.
Ton van de Camp zou e.e.a. toelichten over de SHEE en de wedstrijden, maar hij is helaas verhinderd.
Ad neemt waar en vertelt dat het resultaat van 2011 positief is dankzij de planning van de wedstrijden.
Ruiters die zich aangemeld hebben voor een wedstrijd en niet op komen dagen, blijven gevolgd worden
om het inschrijfgeld alsnog te voldoen. Tevens wordt er gelet op het startgeld en het prijzengeld. Ook
het aantal deelnemers wordt in de gaten gehouden zodat men niet met een “prijzenschaal” hoeft te
werken. Henk Smetsers en Frits Melgert zorgen hier goed voor.
Ondanks minder sponsors heeft de SHEE toch een positief resultaat gehaald.
Lean Biemans vindt het raar dat de kascommissie gevraagd wordt het resultaat van de SHEE te
controleren en dat dit dan niet voorhanden is. Frits Melgert reageert hierop door te melden dat dit toch
niet mag.
De SHEE lost € 500,00 af aan de VEM.
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De financiële sponsoring is minder geworden, maar daarentegen is de sponsoring in natura wel
toegenomen en daar zijn we heel dankbaar voor.
Het bestuur van de SHEE bestaat uit 5 leden: Frits Melgert, Henk Smetsers, Ton van de Camp, Ad
Kuipers en Bert van de Pol. Bert heeft aangegeven geen tijd meer te hebben en af te treden als
bestuurslid van de SHEE. Het SHEE bestuur heeft drie nieuwe bestuursleden gevonden:
- Henk van de Pol (groot netwerk in de springwereld).
- Nicolette van Kempen (ervaring in het onderdeel dressuur).
- Judith Couwenberg (vertegenwoordiging van de manege)
De planning voor 2012 is heel vol, we hebben 11 evenementen staan, daardoor moet intensief gezocht
worden naar vrijwilligers.
De accommodatie op de Eindhovense Manege is van topniveau, zowel voor springevenementen als
voor de dressuurwedstrijden.
De deelname voor de KNHS kür op muziek is groeiende.
Door een goede planning en indeling verwachten we ook dit jaar een goed resultaat.
Er zijn veel wedstrijden en Lean vraagt of dit wel kan i.v.m. het verkrijgen van genoeg vrijwilligers.
Ad zegt dat we dit toch moeten proberen.
In 2012 wordt 50% van het prijzengeld beschikbaar gesteld.
Wij zijn niet meer zo streng zegt Ad en wij zijn ambitieus.
Wat betreft de planning van 2012, dit is allemaal te zien op de site van de SHEE (en de VEM).
12. Statutenwijziging
Wij zijn de laatste vereniging die de statuten nog moeten wijzigen.
Door een communicatiefout van de KNHS hebben onze wedstrijdruiters rond de kerst problemen gehad
bij de wedstrijden, dit is d.m.v. een excuusbrief van de KNHS gecommuniceerd naar alle gedupeerden.
Ad Kuipers, de voorzitter, vraagt of iedereen het eens met de wijziging in de statuten.
Door de KNHS zijn de statuten inmiddels goedgekeurd. Wanneer een meerderheid van onze leden het
eens is kunnen wij naar de notaris om deze wijziging officieel vast te leggen.
Er moet voor de goedkeuring door de leden wel 2/3 van de leden aanwezig zijn, dit is niet het geval dus
een tweede vergadering is noodzakelijk.
Deze zal op deze avond plaats vinden en de leden waren hier al voor uitgenodigd.
De grootste wijziging in de statuten staat op de PowerPoint presentatie.
Er zijn 32 stemgerechtigden aanwezig.
12. Bestuurssamenstelling
Marie-Claire en Trudy zijn aftredende leden, maar wel herkiesbaar. Onder luid applaus wordt
aangenomen dat deze twee dames in het bestuur blijven.
13. Rondvraag
Yvonne Aarts vraagt of Monique van Uden tijdens de lessen de nieuwelingen op video op kan nemen?
Ad antwoordt hierop dat dit iets is specifiek voor de lessen en zal deze vraag doorspelen naar de
manege.
Bianca Meijers vraagt wanneer de nieuwe site de lucht ingaat omdat er nu twee sites zijn betreffende de
Eindhovense Manege. Het antwoord hierop is dat dit waarschijnlijk deze maand of volgende maand
gereed zal zijn.
Ali heeft vernomen in de wandelgangen dat men dit jaar toch heel graag een oriëntatierit wil. Ad gaat in
de agenda kijken voor eventuele mogelijkheden.
Marjanne Cauwelaars vraagt of het feest en het lustrum samenvallen. Het antwoord hierop is: ja.
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Frits Melgert vraagt of er inmiddels al een vrijwilligersongevallenverzekering is afgesloten? Hans van de
Molengraft reageert hierop door te melden dat de KNHS heeft geregeld dat je dit bij je eigen gemeente
kan regelen. Wij gaan dit als bestuur regelen.
14. Afsluiting
Ad bedankt iedereen voor aanwezigheid en wij allen hopen op een goed en gezellig jaar!
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Presentielijst Algemene Ledenvergadering van de VEM op 6 februari 2012:
Aanwezige leden:
Yvonne Aarts
Angelien Bekkers
Lean Biemans
Josien Brenneker
Renee Buijze
Hanneke Cornelis
Danielle van Diessen (halverwege)
Eliette van Griensven
Caroline Hoosemans
Jalaine Kloppers
Henriette Kuiper
Dian Kuipers
Ellen Kuipers
Yvon Kuipers
Tom Liebregts
Janneke van Lieshout
Kasper Meiboom
Bianca Meijers
Frits Melgert
Loes Mills
Hans van de Molengraft
Kamiel Oosterwaal
Judith Couwenberg
Ali van de Pol
Paulus Rabou
Nellie Struijk
Anja Alink
Antonio van Tuijl
Piet Hein de Vries
Nicole Willems
Monique Winkel
Jenny van Wouw
Tom van Tuijl
Yvonne van Velzen
Mark Houkes
Alex van Gestel

Afmeldingen (per brief, email of anders):
Jan Hohmann
Marleen Lauwers
Femke Melgert
Corry Zegers (geeft wel goedkeuring wijziging statuten)
Marjolen Sak

06-02-2012

BD

Pagina 1

06-02-2012

2e VEM Algemene Ledenvergadering 6 februari 2012
Aanwezige bestuursleden:
Ad Kuipers; Marie-Claire Wijnen; Ben Laauwen; Trudy Vosters, Edith Kloppers, Nicolette van Kempen
en Brigitte Dijstelbloem.
Afwezige bestuursleden:
1. Opening vergadering
Ad opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Statutenwijziging
Er volgt nu een stemming betreffende de statutenwijziging die door de KNHS geëist is.
Ad Kuipers vraagt wie er vóór is.
Alle 32 aanwezige stemgerechtigde leden zijn vóór de voorgestelde wijziging van de statuten.
Hiermee wordt de wijziging aangenomen.
3. Afsluiting
Ad bedankt iedereen voor aanwezigheid op deze tweede algemene ledenvergadering.
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Presentielijst 2e Algemene Ledenvergadering van de VEM op 6 februari 2012
Aanwezige leden:
Yvonne Aarts
Angelien Bekkers
Lean Biemans
Josien Brenneker
Renee Buijze
Hanneke Cornelis
Danielle van Diessen
Eliette van Griensven
Caroline Hoosemans
Jalaine Kloppers
Henriette Kuiper
Dian Kuipers
Ellen Kuipers
Yvon Kuipers
Tom Liebregts
Janneke van Lieshout
Kasper Meiboom
Bianca Meijers
Frits Melgert
Loes Mills
Hans van de Molengraft
Kamiel Oosterwaal
Judith Couwenberg
Ali van de Pol
Paulus Rabou
Nellie Struijk
Anja Alink
Antonio van Tuijl
Piet Hein de Vries
Nicole Willems
Monique Winkel
Jenny van Wouw
Tom van Tuijl
Yvonne van Velzen
Mark Houkes
Alex van Gestel

Afmeldingen (per brief, email of anders):
Jan Hohmann
Marleen Lauwers
Femke Melgert
Corry Zegers (geeft wel goedkeuring wijziging statuten)
Marjolen Sak
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